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1 INLEIDING  
 

Voor u ligt het ontruimingsplan Maritiem Vliegkamp De Kooy waarin u werkzaam 

bent. Dit plan is een beschrijving van het plan van aanpak igv een (dreigende) ramp 

bij de gasbehandelingsinstallatie van de Nederlandse Aardoliemaatschappij B.V. 

(NAM) gelegen aan de Oostoeverweg 10 op het industrieterrein Oostoever in Den 

Helder. 

 

Dit hoofdstuk is bedoeld om de ontruiming van het MVK De Kooy voor een ieder 

v.w.b. de organisatie, verantwoordelijkheden en procedures inzichtelijker te maken. 

 

Er zijn 3 scenario’s die invloed kunnen hebben op Maritiem Vliegkamp De Kooy. Om 

onze plannen op deze 3 scenario’s binnen de NAM aan te sluiten wordt in de 

aansluitende hoofdstukken een overzicht gegeven van de te nemen acties. 

 

1.1 Doel 

Het doel van dit ontruimingsplan is, om met in achtneming van de vigerende wetten, 

regelingen, voorschriften en procedures, te komen tot een succesvolle ontruiming van 

het MVK De Kooy bij een (dreigende) ramp bij de gasbehandelingsinstallatie van de 

Nederlandse Aardoliemaatschappij B.V.  
 

1.2 Relatie met andere plannen 

▪ De gemeente Den Helder is verantwoordelijk voor het gemeentelijk Rampenplan, 

de raamregeling voor de gemeente voor de bestrijding van rampen. De nadere 

uitwerking daarvan is voor de gasbehandelingsinstallatie het gemeentelijk 

Rampenbestrijdingsplan Gasbehandelingsinstallatie NAM. Hierin zijn alle 

voorbereide maatregelen vastgelegd voor het geval zich een ramp voordoet op of 

in de directe omgeving van de gasbehandelingsinstallatie, waarvan de aard en de 

gevolgen voorzienbaar zijn. 

 

Het Ontruimingsplan MVK De Kooy sluit aan op bovengenoemde plan en bevat de 

lokale organisatie, richtlijnen en procedures bij ontruiming van het MVK De Kooy. 
 

1.3 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

Afhankelijk van de aard van de calamiteit ligt de beslissing tot ontruiming bij 

commandant 990 Squadron of het Lokaal Coördinatie Centrum.  

 

Het militaire gezag op het MVK De Kooy, alsmede het bevel over alle militaire 

eenheden en installaties op het MVK De Kooy, berusten bij de commandant 990 

Squadron. 

De commandant 990 Squadron is voorzitter van het calamiteiten actie team (CAT) 
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1.4 Beheer en borging evaluaties wettelijk verplichte oefeningen 

Een ontruiming wordt uit voorzorg uitgevoerd. Belangrijk is dat het ontruimen 

volgens een vast omschreven plan verloopt. Het beoefenen van het ontruimingsplan 

dient minimaal éénmaal per jaar plaats te vinden. 

 

Deze oefeningen dienen opgenomen te worden op de jaarlijkse oefenkalender 

 

Het Hoofd LCC (H-LCC) draagt zorg voor de evaluatie van de oefeningen. Bij 

uitvoering van de evaluatie worden de exploitant van de burgerluchthaven en 

commandant 990 Squadron betrokken. De evaluaties worden gearchiveerd bij de 

Managementassistente van het 990 Squadron. 

 

Verbeterpunten voortkomend uit de oefeningen dienen in het ontruimingsplan 

opgenomen te worden. 

 

2 Algemene gegevens 
 

Maritiem Vliegkamp De Kooy gelegen aan Rijksweg 20, Den Helder bevindt zich ten 

westen van het Gasbehandelingsinstallatie van de NAM en wordt gescheiden door het 

Noorhollandsch kanaal. De landingsbaan, inclusief taxibanen vallen onder het 

MVKK. Op het terrein zijn de volgende onderdelen aanwezig: 

• Onderhoudsgebouw 

• Slaapgebouw 

• Brandweerkazerne inclusief motortransportdienst 

• Verkeerstoren 

• Hangaars 

• Overige gebouwen (o.a. DBBO, bedrijfsrestaurant) 
 

2.1 Locatie gegevens  

Op Maritiem Vliegkamp De Kooy zijn gedurende werkdagen van 08:00 tot 16:30 ca. 

400 personen aanwezig. Buiten kantoortijden  op werkdagen ca. 1251 personen 

aanwezig. In het weekend zijn ca. 20 personen aanwezig.  

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Deze 125 personen zijn gebaseerd op de aanwezige boordplaatsers, dienstdoend (wacht)personeel en personeel 

t.b.v. werkzaamheden buiten reguliere werktijden. 
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3 Beschikbare Diensten en middelen 
 

Bij omvangrijke incidenten kan Defensie hulp verlenen, waaronder medische zorg en 

brandweerzorg. De regie hierover berust bij de veiligheidsregio Noord Holland 

Noord. 

3.1 Lokaal Coördinatie Centrum (LCC) 990 Squadron 

De Ops officier LCC coördineert initieel namens de commandant 990SQ de acties 

m.b.t. de ontruiming. Daartoe ziet hij er op toe dat de alarmeringen correct zijn 

uitgevoerd en waarschuwt de nodige autoriteiten. 

Hij adviseert de commandant 990SQ omtrent het formeren van (een deel van) het 

calamiteiten actie team (CAT). 

In geval van ontruiming ,afhankelijk van het scenario, zal de dienstdoende LCC 

medewerker en het calamiteiten actie team (CAT) zich naar de Marine golfclub 

begeven. 

3.2 Luchtverkeersleiding 

De Luchtverkeersleidingdienst MVK De Kooy is belast met de veilige afhandeling 

van het luchtverkeer op en nabij het MVK De Kooy. In geval van ontruiming sluit zij 

het luchtruim en verklaart airfield status BLACK. 

3.2 Vliegveldbrandweer 

De vliegveldbrandweer van het korps Marine Brandweer (KMB), sectie MVKK is 

belast met de initiële bestrijding van de calamiteit/ramp m.b.t. een luchtvaartongeval 

en het redden van slachtoffers.  

Zij beschikt daartoe over tenminste 2 gespecialiseerde blusvoertuigen en 6 

brandweerlieden met brandweer luchtvaartcertificering en een OSC. De 

vliegveldbrandweer kan uitsluitend voor niet-luchtvaartongevallen worden ingezet na 

toestemming van de dienstdoende Operatie Officier van het Lokaal Coördinatie 

Centrum (Ops officier LCC).  

Bij omvangrijke incidenten kan de vliegveldbrandweer brandweerzorg verlenen. De 

regie hierover berust bij de reguliere crisisorganisatie. 

 

3.3 Bedrijfshulpverlening (BHV) 

De BHV MVKK is op werkdagen beschikbaar van 08.00 tot 16.30 uur.  De BHV 

richt zich daarbij primair op hulpverlening bij calamiteiten in gebouwen van het 

Maritiem Vliegkamp De Kooy. 

De taken bestaan onder meer uit: 

– alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen;  

– het verlenen van eerste hulp;  

– assisteren brandweer en medische dienst 

De BHV organisatie wordt bij een ontruiming gewaarschuwd door tussenkomst van de Ops 

officier LCC. 

 

3.4 DBBO 

De DBBO is bij ontruiming belast met het op aangeven van LCC sluiten van 

toegangspoorten en ontsluiten van de calamiteiten poort(en). 
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4 Verbindingsplannen 
 

4.1 Verbindings- en alarmeringsmiddelen 

 

Op MVKK zijn de volgende verbindings- en alarmeringsmiddelen beschikbaar.  

 

Algemene / Crash omroep; hierop zijn aangesloten: 

• DutyOps 860SQ; 

• Hfd Pve LVL; 

• Plaatsvervangend Hfd Pve LVL;    

• Vogelwacht ruimte; 

• Crewroom LVL; 

• METEO; 

• Metbriefer ruimte; 

• CZB; 

• Brandweerkazerne MVK De Kooy; 

• Garage transportdienst MVK De Kooy; 

• VGSQ 7; 

• VGSQ 860; 

• Hangaar 1; 

• Wachtgebouw DBBO MVK De Kooy; 

• Alarmcentrale KMB Nieuwe Haven (AC KMB). 

 

 

SAR bel; hierop zijn aangesloten: 

• Legeringsgebouw; 

• VGSQ 860; 

• VGSQ 7; 

• Garagetransportdienst MVK De Kooy; 

• LCC; 

• Bedrijfsrestaurant. 
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Voertuigen met Mobilofoon (MU): 

• Crashtender 26-6461    roepnaam: ZES-VIER-ZES-EEN  6461; 

• Crashtender 26-6462    roepnaam: ZES-VIER-ZES-TWEE  6462; 

• Crashtender 26-6463    roepnaam: ZES-VIER-ZES-DRIE 6433; 

• Comm/verb. Voertuig 28-6490 roepnaam: ZES-VIER-NEGEN-NUL 6490; 

• Mini bus transport   roepnaam:  TRANSPORT ONE; 

• 17 pax transport   roepnaam:  TRANSPORT TWO; 

• Unimog (oud)   roepnaam: TRACKER ONE; 

• Unimog (nieuw)   roepnaam: TRACKER TWO; 

• Veegwagen 1   roepnaam: CLEANER ONE; 

• Veegwagen 2   roepnaam:  CLEANER TWO; 

• Brandstoflaadwagen 1   roepnaam: BOWSER ONE; 

• Brandstoflaadwagen 2   roepnaam: BOWSER TWO; 

• Brandstoflaadwagen 3   roepnaam: BOWSER THREE; 

• RVB    roepnaam: MAINTENANCE; 

• Ernstvuurwerken   roepnaam: SEWACO; 

• Follow - Me 1   roepnaam: RUNWAY ONE; 

• Follow - Me 2   roepnaam: RUNWAY TWO 

• DBBO    roepnaam: MIKE ONE, TWO 

• Vogelwacht   roepnaam: BIRDY 

 

DRAAGBARE PORTOFOONS (DU): 

• In gebruik bij LCC   roepnaam: OPS CONTROL MOBIEL; 

• In gebruik bij LVL   roepnaam: PORTO 22-23 ,CAL2, 3, 4 en 5  

• OSC KMB   roepnaam: OSC; 

• In gebruik bij brandweer   roepnaam: PORTO 68 en 69; 

• In gebruik bij bedrijfsmagazijn   roepnaam: EXPO ONE, TWO; 

• In gebruik bij DBBO   roepnaam: MIKE  

• In gebruik bij BHV   roepnaam: BHV 
 

4.2 Beschikbare frequentie voor verbindingen MVKK 

 

Soort verbinding  Frequentie 

MVKK TWR oproep  449M0375 

 

Tijdens calamiteiten wordt frequentie 449M0375 gebruikt. Uitsluitend na 

toestemming van OPS en onder vermelding van reden/doel van een andere 

verbinding, wordt deze frequentie verlaten. 

 
N.B.  Met opzet zijn geen kanaalnummers genoemd, omdat aan enkele frequenties 

door diverse organisaties verschillende kanaalnummers zijn toegekend.  
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5 Melding, alarmering en waarschuwing 

 

In beginsel geldt dat het LCC door het GBI NAM geïnformeerd wordt omtrent 

de status van de calamiteit op het Gasbehandelingsinstallatie (GBI).  

 

Rampen, calamiteiten en incidenten op het MVKK dienen, indien mogelijk,  

gemeld te worden aan het OCC Gilze-Rijen en AC KMB.  

 

Waarschuwing zal afhankelijk van de omstandigheden door het Veiligheidsregio 

NHN worden uitgevoerd. 

 

Er zijn drie scenario’s die invloed kunnen hebben op MVKK: 

1. Scenario 1: falen van de slokkenvanger2. 

2. Scenario 2: dreigend falen van de slokkenvanger. 

3. Scenario 3: uitstroom aardgascondensaat (aan de verlaatkade). 

 

5.1 Scenario 1: falen van de slokkenvanger 

Dit is het slechtst denkbaar scenario, waarbij niet ontruimd/geëvacueerd kan worden. 

Er zijn geen maatregelen brandweerzorg in het getroffen gebied beschreven, omdat de 

feitelijke situatie waarop deze gebaseerd moeten zijn onvoldoende voorzienbaar is 

(bron Rampenbestrijdingsplan Gasbehandelingsinstallatie). 

 

Het aantal somatische slachtoffers wordt geschat op ongeveer 150 – 1000 personen 

waarbij het aantal doden > 100 zal zijn. 

 

Buiten dit gebied wordt de overlevingskans van de aanwezige personen groter naar 

mate men verder van de gasbehandelingsinstallatie is verwijderd. Hierbij moet 

rekening gehouden worden met spontane ontbranding en de aanwezigheid van 

benzeen in de lucht. 

 

Na een volledige breuk in een van de drie slokkenvangers van de 

gasbehandelingsinstallatie, is een brandende vloeistofjet met een effectafstand van 

enkele honderden meters ontstaan, gevolgd door een brandende gasuitstroming met 

een effectafstand van ook enkele honderden meters. Het falen van de slokkenvangers 

zal niet gepaard gaan met een explosie, maar met een zeer luid geluid (90dB) als dat 

van een straaljager. 

 

Binnen het gebied van de brandende vloeistofjet is te verwachten dat de gebouwen in 

brand staan en dat de overlevingskans voor mensen gering is. Daarnaast zal een groot 

deel van de infrastructuur zijn aangetast. 

 

De vloeistoffen bevatten aanzienlijke hoeveelheden benzeen, waaraan blootstelling 

vermeden dient te worden. Hoewel dit niet een directe bedreiging vormt, dient er 

afhankelijk van de windrichting en concentraties rekening mee gehouden te worden 

(uren/dagen na calamiteit). 

 
2 Slokkenvanger: hierin wordt het aardgascondensaat uit de zeeleidingen gescheiden van het gas. De GBI ontvangt 

aardgas van de productieplatformen van de Noordzee, dat wordt behandeld voor aflevering aan de Gasunie. 
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Maritiem Vliegkamp de Kooy behoort tot het getroffen brongebied. 

 

5.2 Scenario 2: dreigend falen van de slokkenvanger 

Dit scenario is van toepassing wanneer de operations supervisor van de NAM 

constateert dat er – door welke oorzaak dan ook ontstaan – sprake is van een actueel 

risico voor falen van de slokkenvanger. 
 

De operations supervisor NAM stelt de installatie veilig (het van de druk halen van de 

slokkenvangers door het affakkelen van de inhoud).  

 

Scenario 2 kan beeindigd worden wanneer de dreiging niet meer aanwezig is en de normale 

situatie hersteld kan worden. In het andere geval leidt de dreiging tot het falen van de 

slokkenvanger en wordt scenario 1 van toepassing. 

 

Onder bedreigend gebied wordt in dit scenario verstaan het gebied dat als gevolg van een 

mogelijk falen van een slokkenvanger getroffen zal worden. MVKK behoort tot het bedreigd 

gebied. 

 

Bij scenario 2 zal “Airfield status BLACK” worden afgekondigd waarbij het gebied 

geheel ontruimd zal worden volgens het interne ontruimingsplan. 
 

Bij dit dreigende incident is geen sprake van slachtoffers. 

 

5.3 Scenario 3: Uitstroom aardgascondensaat (aan de verlaadkade)  

Door een lekkage kan aardgascondensaat uitstromen in het Noordhollandsch Kanaal. 

Het aardgascondensaat vormt een vloeistofplas op het water. Boven de vloeistofplas 

zal zich een aardgascondensaatdamp vormen. Deze damp is giftig en brandbaar. Het 

MVKK behoort tot het potentieel effectgebied, maar dit is afhankelijk van de 

hoeveelheid condensaat en van de windrichting. 

 

Bij scenario 3 zal “Airfield status BLACK” worden afgekondigd waarbij iedereen 

binnen moet blijven, ramen en deuren dienen gesloten te worden en schakel de 

luchtbehandelingsystemen af. 
 

Bij dit incident kunnen slachtoffers vallen door inademing van giftige rook. Hierover 

is op voorhand geen uitsluitsel te geven. 

(bron Rampenbestrijdingsplan Gasbehandelingsinstallatie). 
 

5.4 Waarschuwing  

Waarschuwing vindt plaats d.m.v.: 

• Afhankelijk van de wind en omstandigheden wordt de sirene 22 407 (Maritieme 

Vliegkamp De Kooy) geactiveerd; 

• NL Alert wordt geactiveerd om personen in directe omgeving te alarmeren; 

• Convenant met RTV NH (Radio en Televisie Noord Holland) wordt geactiveerd. 
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5.5 Ontruiming 

 
 

6 Uitvoering 
 

6.1 Meldingen 

 

Meldingen betreffende een ontruiming zullen initieel per telefoon ontvangen worden 

door het GBI NAM aan de Ops officier LCC van 990SQ. 

Meldingen betreffende een ontruiming moeten altijd aan de Alarm Centrale van het 

Korps Marinebrandweer (AC KMB) en OCC Gilze worden gemeld.  
 

6.2 Coördinatie 

 

De Ops officier LCC zal  initieel de coördinatie van de ontruiming op zich nemen. 

Het Hfd PVE LVL of diens plaatsvervanger, kan de “Airfield status BLACK” 

afkondigen (vliegveld onbruikbaar door andere redenen dan het weer: zicht en 

bewolking). 

 

6.3 Prioriteitstelling 

 

Voor wat betreft de ontruiming  gelden de volgende prioriteiten: 

• Veiligheid en hulpverlening. 
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6.4 Uitvoering in grote lijnen 

Na de alarmering neemt de Ops officier LCC de algehele leiding. Personeel, zal 

gebouwen ontruimen cf. bestaande ontruimingsplannen, en zich vervolgens op een 

rustige en ordelijke manier in de richting van de Marine golfclub begeven, waar een 

eerste centrale opvang zal plaatsvinden. Brandweervoertuigen, voertuigen van 

transport en LVL zullen zich ook naar de Marine golfclub begeven, en zich daar 

gereedhouden voor eventuele inzet, in de ruimste zin van het woord. De regie hierover 

berust bij de reguliere civiele crisisorganisatie (bron Convenant KM - Den Helder). 

Op de eerste centrale opvang zal registratie plaatsvinden .Vanuit de eerste centrale 

opvang zal het daar verzamelde personeel per bus of ander beschikbaar transport 

middel naar MK Erfprins worden vervoerd, alwaar de verdere opvang zal 

plaatsvinden. Als deze locaties niet goed bereikbaar zijn, wordt een beroep gedaan op 

Nieuwe Haven of een van de buurgemeenten. 

 

7 Functionarissen en te verrichten taken 
 

7.1 Commandant 990SQ Maritiem Vliegkamp De Kooy 

De algehele leiding van de ontruiming berust bij de commandant 990SQ. De Ops 

officier LCC treedt namens de commandant 990SQ op en coördineert de ontruiming. 

Bij een ontruiming  in scheepstijd zal de commandant 990SQ zich naar het  LCC 

begeven. 

 

7.2 LCC 

LCC, van waaruit de commandant 990 SQ de initiële leiding over de ontruiming  

uitoefent, is gesitueerd in het vliegdienstgebouw. Zo nodig laat zij zich aldaar 

vertegenwoordigen door haar plaatsvervanger. Na de alarmering waarschuwt de Ops 

officier LCC de commandant 990SQ en brengt advies uit omtrent het activeren van de 

calamiteitenstaf. Het LCC informeert OCC GZRY. Na scheepstijd wordt de 

commandant 990SQ vertegenwoordigd door de Ops officier LCC. De commandant 

990SQ of haar vertegenwoordiger neemt de leiding over de ontruiming op zich.  
 

7.3 Calamiteiten Actie Team (CAT) 

Bij een ontruiming worden de volgende functionarissen gewaarschuwd en kan daaruit 

een calamiteiten actie team worden geformeerd: 

- De commandant 990 SQN (VZ); 

- De commandant 7 SQN (plv vz); 

- De commandant 860 SQN (indien betrokken); 

- Het hoofd gereedstelling en onderhoud (HG&O) 860 SQN;  

- Het hoofd operaties (H-ops) 860 SQN 

- Het hoofd opdrachtgever organisatie (HOGO) 

- De onderdeels vliegveiligheidsofficier (OVVO); 

- De personeels en organisatie (P&O) adviseur; 

- Het hoofd infra structuur (H-Infra); 

- De chef der équipage (CDE) MVKK 

- De General Manager Den Helder Airport; 

- Het op LCC werkzaam personeel. 
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Zij melden zich bij het LCC (indien mogelijk) na een daartoe gedane oproep, op 

voorwaarde dat zij niet al op een of andere wijze bij de daadwerkelijke ontruiming  

betrokken zijn. Buiten scheepstijd melden zij zich bij de Marine Golfclub. 

 

Het CATMVKK stelt zich, indien CMT geactiveerd is, in dienst van het CMT  op 

Gilze-Rijen. Beleidsbeslissingen worden in het CMT genomen.  

 
Bij GRIP 3 gaat VZ CAT (commandant 990 SQN) initieel als vertegenwoordiger naar het 

GBT in Den Helder tot het moment dat de Commandant DHC (C-DHC) of Chef Staf DHC 

(CS) aanwezig kunnen zijn. 

 

Het CAT MVKK vertegenwoordigt DHC lokaal en heeft de volgende taken: 

• Inzet van defensiepersoneel en -middelen om de effecten van een incident te 

bestrijden; 

• Informatieverstrekking omtrent hoeveelheid slachtoffers, gewonden en 

mogelijke gevaren; 

• organiseren (familie)opvang; 

• coördineren berichtgeving CMT DHC. 

 

7.4 OCC GZRY 

Na de alarmering informeert de Ops officier LCC het OCC GZRY. OCC GZRY 

informeert de commandant Defensie Helikopter Commando (DHC). De Commandant 

DHC zal beslissen of het CMT geactiveerd dient te worden. 
 

7.5 Vliegveldbrandweer 

De vliegveldbrandweer verzamelt bij ontruiming alle inzetbare brandweervoertuigen 

in of nabij de Marine golfclub. Daar zal de vliegveldbrandweer zich gereedhouden 

voor eventuele inzet, de regie hierover berust bij de reguliere civiele crisisorganisatie. 

 

7.6 DBBO 

De DBBO is bij ontruiming belast met het op aangeven van LCC sluiten van 

toegangspoorten en het ontsluiten van calamiteiten poort(en). 
 

7.7 Bedrijfshulpverlening 

De Bedrijfshulpverlening (BHV) is op werkdagen beschikbaar van 08.00 tot16.30 uur. 

De BHV richt zich bij ontruiming primair op het alarmeren en evacueren van 

werknemers en andere personen. De BHV organisatie wordt bij een ontruiming 

gewaarschuwd door de Ops officier LCC. 
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8 Instructies Falen van de Slokkenvanger 

8.1 LCC / dienstdoende Ops officier LCC 

 

 1. 

 

 2. 

 

 Neemt de initiële coördinatie. 

 

“Airfield status BLACK” (na overleg Hfd PVE LVL) 

3.  Meldt calamiteit en airfield status over de algemene Crash omroep & 

activeer de SAR bel. 

 

Informeer Security Den Helder Airport. 

 

 

4. 

 

 

5.   Informeer AC KMB. 

 

 6.  Informeer OCC GZRY. OCC GZRY informeert vervolgens CDT DHC. CDT 

DHC bepaald activeren CMT. 

 

7. 

 

 Informeer CDT 990 SQN en brengt advies uit over het al dan niet activeren 

van het CAT. 

  

8.  Neem vooruitlopend op het activeren van de calamiteitenstaf de nodige acties 

en assisteert na het activeren ervan. 

 

9.  Alarmeer de BHV. 

 

 10. 

 

 

 11. 

 Informeer DBBO omtrent het afsluiten van de hoofdpoort MVKK en 

ontsluiten van de Calamiteiten poort(en). 

 

Informeer KUWA OPS omtrent Airfield status BLACK. 

 

 12. 

 

 13. 

 Informeer Golfclub, ACM en Modelvliegclub (indien nodig). 

 

Houd verslag bij van alle activiteiten.  

 

8.2 Bedrijfshulpverlening 

 

  De BHV is op werkdagen beschikbaar van 08.00 tot 16.30 uur 

 

1.  Alarmeert en evacueert werknemers en andere personen na opdracht LCC. 

   

2.  Verleent eerste hulp. 

 

 3.  Assisteert brandweer en medische dienst. 
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9 Instructies bij dreigend falen van de Slokkenvanger 

9.1 LCC / dienstdoende Ops officier LCC 

 

 1. 

 

 2. 

 

 Neemt de initiële coördinatie. 

 

“Airfield status BLACK” (na overleg Hfd PVE LVL). 

3.  Meld calamiteit en airfield status over de algemene Crash omroep & 

activeer de SAR bel. 

 

Informeer Security Den Helder Airport. 

 

 

4. 

 

 

5.  Informeer AC KMB. 

 

 6.  Informeer OCC GZRY. OCC GZRY informeert vervolgens CDT DHC. CDT 

DHC bepaald activeren CMT. 

 

7. 

 

 Informeer CDT 990 SQN en brengt advies uit over het al dan niet activeren 

van het CAT. 

  

8.  Neem vooruitlopend op het activeren van de calamiteitenstaf de nodige acties 

en assisteert na het activeren ervan. 

 

9.  Alarmeer de BHV. 

 

 10. 

 

 

 11. 

 

 Informeer DBBO omtrent het afsluiten van de hoofdpoort MVKK en 

ontsluiten van de Calamiteiten poort(en). 

 

Informeer KUWA OPS omtrent Airfield status BLACK. 

12.   Informeer Golfclub, ACM en Modelvliegclub (indien nodig). 

 

13.   Regel transport voor verdere evacuatie van Marine golfclub. 

  

14.  Houd verslag bij van alle activiteiten.  

 

 

 

9.2 HFD PVE LVL 

 

1.  Bepaalt  “Airfield status BLACK”. 

  

2.  Verzamel alle inzetbare transportmiddelen LVL in of nabij de Marine 

golfclub. 
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9.3 Vliegveldbrandweer 

 

1.  Verzamel alle inzetbare Brandweervoertuigen in of nabij de Marine golfclub. 

  

2.  Gereedhouden voor eventuele inzet, de regie hierover berust bij de 

veiligheidsregio. 

   

9.4 Transport 

 

1.  Verzamel alle inzetbare transportmiddelen in of nabij de Marine golfclub. 

  

2.  Gereedhouden voor eventuele inzet. 

   

 

9.5 DBBO 

 

1.  Sluiten van de hoofdpoort (poort 1) na opdracht LCC. 

   

 
 

9.6 Bedrijfshulpverlening 

 

  De BHV is op werkdagen beschikbaar van 08.00 tot 16.30 uur 

 

1.  Alarmeert en evacueert werknemers en andere personen. 

  

2.  Verleent eerste hulp. 

 

 3.  Assisteert brandweer en medische dienst. 
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10 Instructies bij uitstroom aardgascondensaat 

10.1 LCC / dienstdoende Ops officier LCC 

 

 1. 

 

 2. 

 

 Neemt de initiële coördinatie. 

 

“Airfield status BLACK” (na overleg Hfd PVE LVL). 

3.  Meldt calamiteit en airfield status over de algemene Crash omroep. Iedereen 

binnen blijven, sluit ramen en deuren en schakel luchtbehandeling systemen 

af & activeer de SAR bel. 

 

Informeer Security Den Helder Airport. 

 

 

 

 

4. 

 

5.  Informeer AC KMB. 

 

 6.  Informeer OCC GZRY. OCC GZRY informeert vervolgens CDT DHC. CDT 

DHC bepaald activeren CMT. 

 

7. 

 

 Informeer CDT 990 SQN en General Manager Den Helder Airport. 

8.  Alarmeer de BHV. 

 

 9. 

 

 

10 

 

11. 

 Informeer DBBO omtrent het afsluiten van de hoofdpoort MVKK en 

ontsluiten van de Calamiteiten poort(en). 

 

Informeer KUWA OPS omtrent Airfield status BLACK. 

 

Informeer Golfclub, ACM en Modelvliegclub (indien nodig). 

 

12.  Houd verslag bij van alle activiteiten.  

 

 

10.2 Bedrijfshulpverlening 

 

  De BHV is op werkdagen beschikbaar van 08.00 tot 16.30 uur 

 

1.  Alarmeert en evacueert werknemers en andere personen na opdracht LCC3. 

  

2.  Verleent eerste hulp. 

 

 3. 

 

 Assisteert brandweer en medische dienst. 

 

   

 
3 Nadat LCC toestemming heeft gegeven om schuilplaatsen (o.a. slaapgebouw, werkplek etc.) te verlaten. 



11 Plattegrond 
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12 Luchtfoto 

 


